COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI
STR.COSTACHE RACOVIŢĂ NR.20
TELEFON/ FAX: 0040236820010
E-mail lchogas@yahoo.com

Anexa 1

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE ŞI SECŢIUNILE
SIMPOZIONULUI LOCAL
”ISTORIA ORALĂ – FRONTIERĂ ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT”
Ediţia I, 2017
Motto: „Învățăm din trecut pentru a ne construi viitorul!”

1. ARGUMENT
Simpozionul se adresează elevilor de liceu, cât și profesorilor, în dorința de a redescoperi
incontestabila valoare a istoriei orale, temelie a folclorului și tradiției românești și a luat naștere ca
necesitate de a repune cultura și patrimoniul local în fruntea istoriei naționale și europene.
Prezentul reprezintă un segment pe axa timpului, care, neîncadrat de trecut și viitor, ar deveni
derutant și imposibil de valorificat. Nu încercăm să confundăm trecutul cu istoria și nici istoria cu
patrimoniul, ci doar să găsim latura comună a acestora, care este însuși omul.
Istoria orală are un rol remarcabil în determinarea caracteristicilor omului de-a lungul timpului,
mai ales în raport cu comunitatea în care a trăit. Vorbind despre istoria orală locală, nu descoperim
nimic altceva decât oameni ai prezentului, înviindu-și strămoși prin povestirile și legendele pe care
le păstrează asemănător unei moșteniri unice.
Cel mai sincer izvor istoric nu poate fi altul decât omul, care zi de zi simte asupra sa
consecințele trecutului, mai mult decât cărțile și documentele ar putea consemna vreodată.
Patrimoniul și folclorul local sunt două forme de manifestare ale istoriei care necesită subiectivism,
povești mai puțin oficiale decât cele pe care le spune istoria scrisă.
Simpozionul a fost lansat și cu ocazia sărbătorii Anului European al Patrimoniului Cultural,
declarat 2018 de către Consiliul Parlamentar European, printre principalele obiective ale acestuia
numărându-se promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale.
2. SCOPUL SIMPOZIONULUI
Orașul Tecuci, atestat documentar încă din 1435 ca Târgul Tecucilor, înaintea multor orașe
importante ale țării, mustește încă, după sute de ani, de istorie autentică, care, pentru mulți tecuceni
continuă să rămână o poveste nespusă.
Când vorbim despre istorie, nu vorbim doar despre fapte petrecute în trecut, despre oameni și
locuri, ci despre rădăcinile noastre, adânc înfipte în tot ceea ce s-a întâmplat înainte ca noi să
existăm.
Ne aflăm aici pentru a arăta importanța readucerii în actualitate a trecutului ca metodă de a
păstra vie nu doar ființa umană, ci și povestea în urma căreia am luat cu toții naștere. Conservarea
istoriei nu reprezintă doar păstrarea acesteia intactă în memoria noastră, cât înseamnă
conștientizarea și reintegrarea ei în timpurile noastre. Fie că suntem de acord sau nu, tot ce este în
jurul nostru spune povestea trecutului: străzi pavate cu pietre pe care au pășit conducători celebri
despre care învățăm din cărțile de istorie, clădiri cu un impresionant trecut, costume și obiecte care
vorbesc despre oameni mai mult decât cărțile ar putea-o face vreodată. Dar, mai mult decât orice,
istoria rămâne vie prin oameni. Amintirile, experiențele de viață, legendele, alcătuiesc
componentele neprețuite ale unui folclor.
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Simpozionul „Istoria orală - Frontieră între trecut și prezent” își dorește să readucă în atenția
tinerilor, dar mai cu seamă acelor ce îi îndrumă, a dascălilor, povestea istoriei locale, nu numai așa
cum apare în manuale, ci cum o dictează inimile vârstnicilor care au trăit-o ei înșiși, pereții
obiectivelor de patrimoniu, însuși trecutul uitat în prezent.
3. OBIECTIVE
- promovarea și conservarea istoriei locale;
- îndreptarea atenției tinerilor și a cadrelor didactice spre folclorul, istoria și cultura locală;
- valorificarea patrimoniului și folclorului local ca și carte de vizită a comunității locale;
- conștientizarea necesității implicării tinerilor/elevilor în problemele comunității locale;
- informarea corectă despre istoria nescrisă a comunității locale.
4. GRUP ȚINȚĂ
- cadre didactice din învățământul preuniversitar;
-elevi din învățământul liceal.
5. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI
A. Secțiuni cadre didactice:
1. Patrimoniul loca l- o istorie a clădirilor
2. Istoria - un dar pentru viitor
3. Istoria orală - Frontieră între trecut și prezent.
B. Secțiuni elevi:
1. Folclorul- povestea nespusă a istoriei
2. Orașul meu, acum un secol
3. Istoria orală- Frontieră între trecut și prezent.
6. ÎNSCRIERILE
Fişele de înscriere sunt anexate acestui regulament.
Înscrierea participanţilor (elevi şi cadre didactice) se va face începând de la 1 septembrie 2017!
Data limită la ambele secțiuni este 4 octombrie, prezentarea lucrărilor având loc pe 5 octombrie,
cu ocazia Zilei Naționale a Educației.
Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăși 15 minute!
Lucrările vor fi trimise la adresa de e-mail: onicamonica2@yahoo.com.
NICIO LUCRARE TRIMISĂ DUPĂ DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE NU VA PUTEA
FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE DIN MOTIVE TEHNICE ŞI DE ORGANIZARE.
E-mailul transmis va trebui să conţină la câmpul SUBIECT, secţiunea pentru care optaţi să
vă înscrieţi. În denumirea fişierelor ataşate va trebui trecut, obligatoriu, numele complet al
participantului, pentru a vă putea identifica şi înregistra, la rândul nostru, mai uşor şi mai eficient.
Fişierele trimise care nu vor avea în denumire numele participantului nu vor fi luate în considerare.
Exemplu: Lucrare simpozion 2017– secțiunea A1 – POPESCU ION.doc
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Fişa de înscriere, completată şi semnată, apoi scanată, în format .pdf sau .jpg;
Lucrarea, respectând instrucţiunile de redactare, de mai jos, în format .doc sau .docx;
7. INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:
Lucrările trebuie să aibă caracter original, de noutate și aplicabilitate în viața comunității
locale;
Format: A4, pe o singură parte, 1,5 între linii, 20 mm margini egale, aliniat stânga-dreapta
(justified);
Titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 14, Bold, centrat, la două linii deasupra
textului;
Numele autorului(rilor) şi unitatea de învăţământ: Times New Roman 12, Bold, sub titlu, la
două linii distanță;
Rezumatul, în limba engleză sau franceză: Times New Roman 12, Italic, la două linii
distanță sub numele autorului(rilor), după rezumat vor fi adăugate cinci cuvinte cheie;
Textul lucrării va începe la o linie sub rezumat, Times New Roman 12;
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume
autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul;
Toate lucrările vor fi redactate în format Microsoft Word, respectând instrucțiunile de mai
sus și vor avea între 3 și 10 pagini;
Obligatoriu se vor folosi diacritice;
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.

8. EVALUAREA
Toate lucrările vor fi evaluate şi verificate electronic din punctul de vedere al
originalităţii conţinutului, iar cele cu un coeficient dovedit de plagiat, sau care nu respectă
instrucţiunile de redactare, vor fi excluse de la publicare.
Numele autorilor şi titlurile lucrărilor vor figura în Catalogul Simpozionului. Lucrările vor
fi publicate în format electronic pe un CD/DVD cu ISBN.
Participanții vor primi Diploma de participare.
9. RELAŢII SUPLIMENTARE
Persoane de contact: oana_marin@yahoo.com
onicamonica2@yahoo.com
Telefon: 0747470050
Organizator: Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci
Coordonator: prof. lb. Engleză, Marin Oana
prof. lb. Engleză, Onica Monica-Iuliana
Echipă de proiect: director, Filimon Cătălin
prof. lb. Engleză, Marin Oana
prof. lb. Engleză, Onica Monica-Iuliana
Parteneri: Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci
Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci
Casa de cultură Tecuci
Fundația Pelin
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Anexa 2
FIŞA DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC
”ISTORIA ORALĂ – FRONTIERĂ ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT”
Ediţia I, 2017

NUME……………………………………………………………………………
PRENUME …………………………….........................................................
Profesia: ……………………………………………………………………………........
Unitatea de învăţământ:
…………………………………………….....................................................
Adresa de corespondenţă:
………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………..............
Secțiune aleasă:
...................................................................................................................
Titlul lucrării realizate:
....................................................................................................................
Număr de pagini:
...................................

Notă 1. Îmi asum responsabilitatea originalității lucrării transmise.
2. Sunt de accord/ Nu sunt de acord ca lucrarea acceptată în cadrul activității să fie utilizată de
aplicant ca resursă educațională.

3. Fișa de înscriere va însoți lucrarea/ lucrările trimise.
Data,

Semnătura,

..................................

..........................................
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Anexa 2
FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEV
”ISTORIA ORALĂ – FRONTIERĂ ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT”
Ediţia I, 2017

NUME……………………………………………………………………………
PRENUME …………………………….........................................................
VÂRSTĂ........................
CLASĂ: ……………………………………………………………………………
Unitatea de învăţământ: ……………………………………………...................
Adresa de corespondenţă:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Secțiune aleasă:
...................................................................................................................
Titlul lucrării realizate:
....................................................................................................................
Număr de pagini:
...................................

Notă 1. Îmi asum responsabilitatea originalității lucrării transmise.
2. Sunt de accord/ Nu sunt de acord ca lucrarea acceptată în cadrul activității să fie utilizată de
aplicant ca resursă educațională.

3. Fișa de înscriere va însoți lucrarea/ lucrările trimise.
Data,

Semnătura,

..................................

..........................................
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Anexa 3
FIŞA STANDARD A REZUMATULUI LUCRĂRII
”ISTORIA ORALĂ – FRONTIERĂ ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT”
Ediţia I, 2017

Numele și prenumele cadrului didactic/ al elevului ...............................................................
Titlul lucrării
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Secțiunea ...................................................................................................................................
Rezumatul lucrării ( în 80 – 100 de cuvinte)
....................................................................................................................................................
......................................................................................
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Anexa 4
MODEL DIPLOME DE PREMIERE/ DE PARTICIPARE
”ISTORIA ORALĂ – FRONTIERĂ ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT”
Ediţia I, 2017
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Anexa 5
PROGRAMUL ACTIVITĂȚII
”ISTORIA ORALĂ – FRONTIERĂ ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT”
Ediţia I, 2017

9,00 – 9,30

Pregătirea sălii

9,30 – 10,00

Primirea participanților

10,00 – 10,15

Festivitatea de deschidere

10,15 – 12,00

Activități pe secțiuni

12,00 – 12,30

Concluzii, festivitatea de încheiere

12,30 – 13,00

Înmânarea diplomelor
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI
STR.COSTACHE RACOVIŢĂ NR.20
TELEFON 0040236820010 FAX.0040236816915
lchogas@yahoo.com; www.cnchogastecuci

ACORD PARTENERIAT
Încheiat astăzi : ………………
1.
Părțile contractante:
2.
A)
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”, str. Costache Racoviță, nr. 20, Tecuci, jud.
Galați, reprezentată prin director Prof. Filimon Iulian Cătălin in calitate de organizator
si
B)
…………..………………………………………………………………………………
………………………….reprezentat
prin
director……………………..………………și
prof………………………………………….…, in calitate de Partener.
3.

Obiectul contractului :

Obiectul prezentului acord de parteneriat il reprezintă colaborarea in vederea organizării și
desfașurării de activitați in cadrul SIMPOZIONULUI LOCAL

”ISTORIA ORALĂ –

FRONTIERĂ ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT”, editia I , 5 octombrie 2017, derulat în
cadrul Proiectului” Muzeu tecucean-UNICITATE.TRADIȚIE.CONTINUITATE”.
4.

Grupa țintă:
Elevii claselor IX- XII
Cadre didactice

5.
A)

Obligațiile parților:
Aplicantul se obliga:
Sa informeze școlile despre organizarea simpozionului;
Sa realizeze expoziția cu lucrările elevilor;
Sa respecte termenele de desfașurare a simpozionului;
Sa distribuie diplomele de participare elevilor si cadrelor didactice indrumătoare.
Partenerul se obliga sa respecte urmatoarele condiții:
Sa mediatizeze simpozionul in școala;
Sa selecteze lucrările elevilor participanți la simpozion;
Să realizeze lucrări în vederea participării la simpozion;
Sa respecte regulamentul de desfașurare a simpozionului.

B)

6.
Durata acordului :
Acordul se incheie in 2 ( doua) exemplare, intra in vigoare la data semnării lui si este valabil
pe perioada anului școlar.
Organizator,
Director
Prof. Filimon Iulian Cătălin

Partener,
Director
Profesor

